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tradičné aerofóny 

 

 Od 4 rokov začal účinkovať vo FS Drienka z Veľkého Zálužia. V roku 2007 sa 

ako deväťročný začal zoznamovať s hrou na gajdách. Jeho prvým učiteľom bol 

Tomáš Blažek z Nitry. Máriovým vzorom je gajdoš Jozef Antalík ktorý dlhé roky žil 

a pôsobil vo Veľkom Záluží. Jeho štýl hry sa precízne naučil z nahrávok, ktoré sa 

dochovali. Vďaka tvrdej práci získal viacero ocenení.  

Účinkovanie:   

 Tanečné domy  

 relácia Kapura (prezentácia Vianočného programu z Veľkého Zálužia) 

 TV relácia S úsmevom po Slovensku (Reprezentovanie nitrianskeho regiónu 

a gajdošskej tradície) 

 Zem spieva (hudobný sprievod tanečného páru) 

 Prezentovanie gajdošskej tradície z okolia Nitry v rámci konferencie Erasmus 

v Poznani 

 Pravidelná účasť a reprezentácia gajdošskej kultúry na Slovensku, na 

medzinárodných festivaloch (Maďarsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, 

Česká republika) 

 Účasť na domácich folklórnych slávnostiach (Detva, Myjava, Východná, 

Hrušov, Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka Oravská Polhora) 

Projekty: 

 2015 – letná škola hry na pastierske píšťalky a gajdy 

 od roku 2015 – Gajdošskí Trogári 

 od roku 2016 – spoluzakladateľ a spoluorganizátor medzinárodného 

gajdošského festivalu „Zagajduj gajdoško“, organizovaného na počesť 

gajdoša J. Antalíka vo Veľkom Záluží 

 od roku 2013 – spoluorganizátor Darujme si Vianoce (Vianočný koncert pre 

osamelých ľudí so špeciálnymi potrebami) 

Spolupráca: 

 Ľudová hudba Ponitran pod vedením Ing. Mariána Járeka 

 ŽSSK Vranky 

 Spojené huky slovenska (zakladajúci člen) 

 Musicantica Slovaca 

 FS Rakonca 

 Campana Batucada - bubnová show 



Ocenenia: 

 Medzinárodný festival gajdošov Oravská Polhora 

2010 - 3.miesto 

2011 - 1. miesto 

2012 - 1. miesto 

2013 - cena poroty 

2014 - 1. miesto 

2015 - cena poroty  

 Celoštátna postupová súťaž organizovaná NOC, v kategórií sólista 

inštrumentalista 

2010 - Bronzové pásmo 

2012 - Zlaté pásmo a cena za štýlovú interpretáciu 

2016 - Zlaté pásmo a cena za štýlovú a vyspelú interpretáciu 

2018 - Zlaté pásmo, Laureát  

 Talent LaSophia – využitie gájd v modernej hudbe 

2014 - 2. miesto 

2015 - 3. miesto 

Aktívne pôsobenie: 

Vedúci hudobného telesa Gajdošskí Trogári 

člen ĽH Furmani 

 

 


